
 
H O T Ă R Î R E  

pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului  

   

nr. 730  din  02.10.2012  
   

Monitorul Oficial nr.209-211/788 din 05.10.2012  

   

* * *  

În scopul executării art.VII al Legii nr.160 din 5 iulie 2012 pentru modificarea, 

completarea şi abrogarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, 

nr.160-164, art.541), Guvernul  

HOTĂRĂŞTE:  

1. Hotărîrea Guvernului nr.761 din 31 iulie 2000 “Cu privire la compensaţiile nominative 

pentru unele categorii de populaţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.94-97, 

art.849), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:  

1) în hotărîre:  

a) preambulul va avea următorul cuprins:  

“Pentru executarea Legii nr.160 din 5 iulie 2012 pentru modificarea, completarea şi 

abrogarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, 

art.541), Guvernul  

HOTĂRĂŞTE:”  

b) punctele 1, 2, 3, 4, 5, 8 şi 16 se exclud;  

c) în punctul 6, cuvintele “de stabilire şi” se exclud;  

d) în punctul 11 alineatul unu, cuvintele “stabilite la pct.1 al prezentei hotărîri” se exclud;  

e) în punctul 13, cuvintele “stabilire şi” se exclud;  

2) anexele nr.1 şi nr.2 se exclud;  

3) anexa nr.3:  

a) în denumire, cuvintele “de stabilire şi” se exclud;  

b) în capitolul I, primul alineat va avea următorul cuprins:  

“Prezentul Regulament stabileşte modul de plată a compensaţiilor nominative în 

conformitate cu Legea nr.160 din 5 iulie 2012 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor 

acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.541).”;  

c) punctele 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 21, 29, 30 şi 32 se exclud;  

d) punctul 3 va avea următorul cuprins:  

“3. Plata compensaţiilor nominative se efectuează de către “Banca de Economii” S.A.  

Pentru beneficiarii de compensaţii nominative, locuitori ai comunelor Cocieri, Molovata 

Nouă, Doroţcaia, Corjova, Coşniţa, Pîrîta, Copanca, Varniţa (cu localităţile din componenţa lor) 

şi ai unităţilor administrativ-teritoriale menţionate în anexa nr.7 la prezentul Regulament, 

compensaţiile nominative se achită în numerar prin intermediul filialelor teritoriale ale “Băncii 

de Economii” S.A.”;  

e) în denumirea capitolului II, cuvintele “de stabilire şi” se exclud;  

f) punctul 11 va avea următorul cuprins:  

“11. Compensaţia nominativă se plăteşte personal titularului, tutorelui, curatorului, 

mandatarului acestora. Compensaţia nominativă se plăteşte mandatarului numai la prezentarea 

procurii, a cărei valabilitate nu poate fi mai mare de 6 luni consecutive.”;  

g) în punctul 15, cuvintele “ce se acordă categoriilor de populaţie stipulate în punctul 2 al 

prezentului regulament” se exclud;  

h) punctul 16 va avea următorul cuprins:  



“16. Listele de plată a compensaţiilor se păstrează la “Banca de Economii” S.A. pe 

parcursul a 3 ani. Reluarea plăţii compensaţiilor nominative neachitate în decurs de trei luni 

consecutive şi restituite la contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale se efectuează la 

solicitarea scrisă a beneficiarului pentru o perioadă de trei ani premergători datei adresării.”;  

i) în punctul 19:  

alineatele unu, doi, trei, patru, cinci, şase, şapte, nouă şi zece se exclud;  

în alineatul opt, după cuvintele “3 luni consecutive,” se introduc cuvintele “vor fi restituite 

de către”, iar cuvintele “le restituie” se exclud;  

j) în punctul 22:  

cuvintele “stabilite la punctul 3 al prezentului Regulament” se exclud;  

alineatele doi şi trei se exclud;  

k) în punctul 28, cuvintele “Serviciului control financiar şi revizie” se substituie cu 

cuvintele “Inspecţiei financiare”;  

l) anexele nr.1 şi 2 la Regulament se exclud.  

2. Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor lunare de stat unor 

categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.470 din 2 mai 2006 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.73-74, art.509), cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  

a) pe tot parcursul Regulamentului, cuvintele “Centrul pentru Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei” se substituie cu cuvintele “Centrul Naţional Anticorupţie”, la cazul 

gramatical respectiv;  

b) punctele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:  

“1. Dreptul la alocaţii lunare de stat îl au persoanele specificate la punctul 2 al prezentului 

Regulament, din rîndul beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de stat, stabilite conform 

legislaţiei naţionale, şi familiile lor. Categoriilor de persoane menţionate la punctul 2 literele g) 

şi h) al prezentului Regulament dreptul la alocaţia lunară de stat se acordă indiferent de faptul 

dacă sînt sau nu beneficiari de pensii ori alocaţii sociale de stat.  

2. Cuantumul alocaţiei lunare de stat se stabileşte în funcţie de categoria beneficiarilor, 

după cum urmează:  

a) invalizilor de război (militarilor, ofiţerilor de informaţii şi securitate, persoanelor din 

corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din sistemul penitenciar, a căror 

invaliditate este cauzată de rănire, contuzionare sau schilodire în perioada celui de-al Doilea 

Război Mondial, la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, în perioada participării 

la acţiunile de luptă pe teritoriul altor state, în timpul acţiunilor de luptă pentru apărarea 

integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, în timpul îndeplinirii altor îndatoriri 

de serviciu militar sau special ori este cauzată de afecţiuni legate de aflarea pe front, în 

detaşamente şi formaţiuni de partizani, în organizaţii şi grupe ilegale în perioada celui de-al 

Doilea Război Mondial, precum şi legate de participarea la lichidarea consecinţelor avariei de la 

C.A.E. Cernobîl, inclusiv persoanelor care au devenit invalide în urma participării la lichidarea 

consecinţelor avariei, fiind trimise în deplasări de serviciu de către ministere, departamente, 

întreprinderi şi organizaţii sau la acţiunile de luptă în timp de pace, precum şi persoanelor care s-

au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit invalide în urma experienţelor nucleare, avariilor 

cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare în timpul 

îndeplinirii serviciului militar sau special), persoanelor, inapte de muncă, care au venit în anul 

1986 din zona de înstrăinare şi au dobîndit cetăţenia Republicii Moldova:  

de gradul I – 700 de lei;  

de gradul II – 550 de lei;  

de gradul III – 475 de lei;  

b) participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial din rîndul militarilor care şi-au 

satisfăcut serviciul militar în componenţa armatei de operaţii, detaşamentelor şi formaţiunilor de 

partizani, din rîndul membrilor organizaţiilor şi grupelor ilegale, foştilor deţinuţi în lagărele de 

concentrare fasciste şi în ghetouri, în alte locuri de detenţie forţată, create de Germania fascistă şi 



de aliaţii acesteia în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, văduvelor Eroilor Uniunii 

Sovietice, persoanelor care au lucrat ca angajaţi civili în armata de operaţii în anii celui de-al 

Doilea Război Mondial, persoanelor care s-au aflat în oraşul Leningrad (Sankt Petersburg) în 

perioada blocadei (8 septembrie 1941 – 27 ianuarie 1944) – 400 de lei;  

c) soţilor supravieţuitori, inapţi de muncă, ai participanţilor la cel de-al Doilea Război 

Mondial ori la acţiuni de luptă în timp de pace din rîndurile militarilor şi ofiţerilor de informaţii 

şi securitate căzuţi la datorie sau ai participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. 

Cernobîl decedaţi, sau ai invalizilor de război decedaţi, dacă nu s-au recăsătorit – 250 de lei;  

d) copiilor participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial ori la acţiuni de luptă în timp 

de pace din rîndurile militarilor şi ofiţerilor de informaţii şi securitate căzuţi la datorie, copiilor 

participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi sau ai invalizilor 

de război decedaţi, pînă la atingerea vîrstei de 18 ani sau după această vîrstă, dacă îşi continuă 

studiile în instituţiile de învăţămînt la cursurile de zi pînă la terminarea studiilor, însă cel mult 

pînă la atingerea vîrstei de 23 de ani – 250 de lei pentru fiecare;  

e) unuia dintre părinţii, inapţi de muncă, ai participanţilor (din rîndurile militarilor şi 

ofiţerilor de informaţii şi securitate) la acţiunile de luptă în timp de pace şi la acţiunile de luptă 

pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova căzuţi la datorie, ai 

militarilor căzuţi la datorie şi decedaţi în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar în 

termen în rîndurile Armatei Sovietice sau ale Armatei Naţionale, precum şi ai participanţilor la 

lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi – 250 de lei; în cazul părinţilor, 

inapţi de muncă, aflaţi în divorţ, cuantumul stabilit, la cerere, se împarte între ei în părţi egale;  

f) persoanelor decorate cu ordine şi medalii pentru muncă asiduă şi serviciu militar 

impecabil în spatele frontului în anii celui de-al Doilea Război Mondial – 175 de lei;  

g) persoanelor participante la acţiunile de luptă din Afghanistan, precum şi la acţiunile de 

luptă de pe teritoriile altor state, din rîndul militarilor şi angajaţilor civili ai Armatei Sovietice, 

Flotei Maritime Militare, ai organelor securităţii de stat, colaboratorilor organelor afacerilor 

interne ale fostei U.R.S.S.; lucrătorilor din aceste categorii care au fost trimişi de organele puterii 

de stat ale fostei U.R.S.S. în alte state şi care au participat la acţiuni de luptă pe teritoriul acestora 

(lista statelor, oraşelor, teritoriilor şi perioadele acţiunilor de luptă la care au participat cetăţeni ai 

Republicii Moldova este anexată la Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani) – 

100 de lei;  

h) militarilor aflaţi în serviciul activ, rezerviştilor chemaţi la concentrare, voluntarilor şi 

colaboratorilor organelor afacerilor interne, ai organelor securităţii de stat şi ai sistemului 

penitenciar, incluşi în efectivul unităţilor militare şi al structurilor speciale aflate pe poziţiile de 

luptă, precum şi militarilor, colaboratorilor organelor afacerilor interne, ai organelor securităţii 

de stat şi ai sistemului penitenciar şi persoanelor civile delegate în aceste unităţi pentru 

îndeplinirea unor misiuni speciale în scop de asigurare a eficienţei acţiunilor de luptă pentru 

apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova – 100 de lei;  

i) victimelor reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917–1990 – 100 de 

lei.  

Persoanelor care se raportează la una din categoriile menţionate mai sus alocaţia lunară de 

stat li se stabileşte indiferent de tipul pensiei de care beneficiază şi în condiţiile cărei legi este 

stabilită.”;  

c) în punctul 3:  

cuvintele “Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (Casa Naţională de Asigurări 

Sociale)” se substituie cu cuvintele “Casa Naţională de Asigurări Sociale”;  

se completează în final cu o propoziţie cu următorul cuprins: “Persoanele care se 

încadrează în una dintre categoriile specificate la punctul 2 literele g) şi h) din prezentul 

Regulament, însă nu sînt beneficiare de pensii sau alocaţii sociale, alocaţiile lunare de stat se 

stabilesc şi se plătesc de către organele de asigurări sociale de stat.”;  

d) în punctul 3, punctul 10 alineatul trei, punctul 25 alineatul trei, punctele 26, 28-31, 

cuvintele “Serviciul Grăniceri,” se exclud;  



e) în punctul 5:  

cuvintele “existente în dosarele de pensionare ale beneficiarilor” se substituie cu cuvintele 

“care acordă dreptul la alocaţie, cu excepţia cazurilor cînd în dosarul de pensie există 

documentele respective”;  

se completează cu alineatele doi şi trei cu următorul cuprins:  

“Pentru stabilirea alocaţiei lunare de stat începînd cu luna august 2012 categoriilor de 

beneficiari menţionate la punctul 2 literele g), h) şi i), cererea cu documentele necesare se 

prezintă în termen de pînă la 30 noiembrie 2012 inclusiv.  

În cazul apariţiei dreptului la alocaţia lunară de stat pe motivul încadrării în categoria de 

beneficiari prevăzută de prezentul Regulament, alocaţia lunară de stat se stabileşte din luna 

depunerii cererii cu documentele necesare la organele abilitate cu dreptul de stabilire a pensiilor, 

iar pentru categoriile specificate la punctul 2 literele g) şi h) al prezentului Regulament, care nu 

sînt beneficiare de pensii sau alocaţii sociale – la organele de asigurări sociale de stat.”;  

f) în punctul 6, alineatul întîi se exclude;  

g) se completează cu punctele 6
1
 şi 6

2
 cu următorul cuprins:  

“6
1
. Categoriile de persoane specificate la punctul 2 literele g) şi h) din prezentul 

Regulament, care însă nu sînt beneficiare de pensii sau alocaţii sociale în conformitate cu 

legislaţia naţională, depun cererea de acordare a alocaţiei lunare de stat personal nemijlocit la 

casa teritorială de asigurări sociale. La cerere se anexează, în mod obligatoriu, următoarele 

documente în copie, însoţite de original:  

a) buletinul de identitate;  

b) legitimaţia, eliberată de organele corespunzătoare, care atestă drepturile participanţilor 

la acţiunile de luptă.  

6
2
. Categoria de persoane specificată la punctul 2 litera i) din prezentul Regulament 

anexează la cerere, în mod obligatoriu, următoarele documente în copie, însoţite de original:  

a) buletinul de identitate;  

b) legitimaţia, eliberată de organele corespunzătoare, care atestă drepturile victimelor 

reabilitate ale represiunilor politice.”;  

h) în punctele 7 şi 8, sintagma “punctul 1” se substituie cu sintagma “punctul 2”;  

i) în punctul 25, cuvintele “luaţi la evidenţă, ca beneficiari de pensii de către Casa 

Naţională de Asigurări Sociale – prin intermediul bugetului asigurărilor sociale de stat” se 

substituie cu cuvintele “luaţi la evidenţă, ca beneficiari de pensii, precum şi categoriilor de 

beneficiari specificaţi la literele g) şi h) ale punctului 2 din prezentul Regulament însă care nu 

sînt beneficiari de pensii sau alocaţii sociale stabilite conform legislaţiei naţionale, de către Casa 

Naţională de Asigurări Sociale – prin intermediul bugetului asigurărilor sociale de stat”;  

j) în punctul 31, cuvintele “Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (Casei 

Naţionale de Asigurări Sociale)” se substituie cu cuvintele “Casei Naţionale de Asigurări 

Sociale”;  

k) în anexele nr.1 şi nr.2:  

în denumire, cuvintele “invalizilor, participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi 

familiilor lor” se substituie cu cuvintele “unor categorii de populaţie”;  

cifra “200” se substituie cu cifra “20”;  

după coloana: “părinţii celor căzuţi la datorie sau decedaţi, aflaţi în divorţ” se introduc trei 

coloane noi cu următorul cuprins:  

   

participanţi la luptele din  

Afghanistan şi pe teritoriile  

altor state  

participanţi la acţiuni de luptă  

pentru apărarea integrităţii şi  

independenţei Republicii Moldova 

victimele reabilitate ale  

represiunilor politice  

anilor 1917-1990”  

“pers.  suma  pers.  suma pers. suma 

           

   

3. Se abrogă:  



1) Hotărîrea Guvernului nr.225 din 9 martie 2004 “Despre instituirea Comisiei de 

examinare a demersurilor privind stabilirea alocaţiilor nominale de stat pentru merite deosebite 

faţă de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.46-49, art.366);  

2) Hotărîrea Guvernului nr.162 din 5 martie 2010 “Pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei sociale pentru perioada rece a anului 2010” 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.34, art.215);  

3) Hotărîrea Guvernului nr.955 din 15 octombrie 2010 “Pentru modificarea şi completarea 

Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei sociale pentru perioada 

rece a anului 2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.206-209, art.1066).  

   

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT  

   

Contrasemnează:   

Viceprim-ministru,   

ministrul economiei Valeriu Lazăr  

Ministrul muncii, protecţiei   

sociale şi familiei Valentina Buliga  

Ministrul finanţelor Veaceslav Negruţa  

 

Chişinău, 2 octombrie 2012.  
 

Nr.730.   

   
 
__________ 
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